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Introductie

• Nick Marlein

• Directeur patiëntenzorg en toekomstig algemeen 
directeur BZIO

• Verpleegkundige van basisopleiding

• Sterke interesse in LEAN

• Changemanagement

• Handsonmanagement

• Innovatieve arbeidsorganisatie







De zee brengt raad…



Easy access?



De geschiedenis
leert ons anders…



Datamanagement 
aan de kust



Times are 
changing…



Kleine historiek van data



Healthcare in the last 
decade: BSC, KPI, BI, JCI, 
NIAZ, VBHC, P4Q, …



Data is 
belangrijker 
dan ooit…



Where is the added value?



Té kritisch?



Datamanagement in 
het 
Zeepreventorium



Zeepreventorium

• Multidisciplinair revalidatiecentrum

• 160 kinderen verblijvend 

• Opnameduur gaande van 1 maand tot 1 jaar

• Diverse aandoeningen

• Vertrekkende vanuit revalidatienoden

• 3e lijnsvoorziening = gespecialiseerde zorg

• Aanwezigheid van ziekenhuisschool

• Multidisciplinaire equipes

• Gelegen in de duinen van De Haan 

• 0 jaar tot 18 jaar

• 18-21 jaar korte (her)opnames

• Geen leeftijdsgrens voor muco



In beeld



Datamanagement in 
het Zeepreventorium
• Jaren ’90: één eerste computer om verslagen te maken

• Jaren 2000: meerdere computers voor verslaggeving en 
facturatie

• 2013: opstart EPD met dubbellopende papieren dossier

• 2019: verbetertraject EPD opgestart

• 2019: vernieuwde conventie met verplicht evaluatierapport 
(P4Q)

• 2019: ontwikkeling multidisciplinair evaluatierapport, 
gevalideerd met meer dan 90 indicatoren in 3 maand

• 2020: COVID, boost voor IT (investeringen)

• 2021: neerleggen eerste evaluatierapport



Incentive van de 
overheid
• Evaluatierapport vereist bij conventie

• Onderbouwde (revalidatie)indicatoren

• Multidisciplinair opgebouwd

• Literatuur om te staven

• 3 maand tijd om rapport op te bouwen



Uitdagingen?



Uitdagingen

• Beperkte budgetten (“KMO”)

• To many cooks spoil the meal

• To many chiefs, to few indians

• Beperkte tijd

• Verbetertraject EPD net gestart

• Midden reorganisatie



Kansen

• Quality improvement

• Procesversneller

• Eeuwige discussies doorbreken

• Multidisciplinariteit reëel maken

• Oplossing op maat zoeken

• Beschikbare data (zij het verbrokkeld)



Multidisciplinaire 
schrijfgroep opgericht
• Koppeling wetenschappelijke cel

• Vertegenwoordiging van elke discipline met “back-up”

• Strakke vergaderingen met duidelijke agenda

• Tijdslijn uitgezet met deadline (maand voor overheids-
deadline)

• Opbouw indicatoren

• Verzamelen beschikbare data (alsook financiële data)

• Intussen studie naar geschikte data-verwerking



Leiderschapsstijl?

• Gemixt

• Inzetten op talenten

• Niet helemaal loslaten

• Projectmanagement 

• Overkoepelend comité als stuurgroep

• Concrete vragen na elke overleg

• Snelle adviezen vanuit stuurgroep



Tijdslijn

• Start in zomer van 2019

• Rapport moet voorgelegd worden en goedgekeurd

• 1e rapport moet na 1 jaar al voorgelegd worden 
(maart 2021)

• Na 1e indiening reeds goedkeuring



Belangrijke nuances 
voor werkgroep
• Niet té hoog mikken

• “just enough is good enough”

• Weerspiegeling van realiteit

• Genoeg ruimte voor verbetering over de komende 
jaren



Hulpmiddelen?

• GDPR

• Informed consent

• Koppeling wetenschappelijk onderzoek?

• Integraties?

• Langetermijns?

• Kostenefficiënt

• Eigen beheer?

• Veilig?



CASTOR EDC



Meevaller

• Uitgebouw door eigen (getalenteerd) 
medewerkers

• Per type pathologie specifieke parameters die 
uitrollen

• Prijs per record: totaal investering pakket per jaar 
+- 1200€

• TCO hoger door manuele uitwerking

• Mogelijkheid tot uitbreiding multicenter studies



Door ieder 
teamlid mee 
te beheren



Continuous
improvement
• Verbetering van indicatoren

• Implementeren in multidisciplinair overleg

• Opleiding en bijscholing van medewerkers

• 1e rapport work in progress



1e rapport maart 2021

• Nog veel missing data

• COVID gooide roet in het eten

• Nog meer discipline nodig voor continue opvolging

• Beschikbare data levert schat aan informatie

• Progressie doorheen opname duidelijk meetbaar

• Met symbolische druk op knop data voor jaarverslag 
en rapport



Belangrijkste 
bevindingen
• Proces was tot op heden belangrijker dan uitkomst

• Ruimte voor verbetering toelaten

• Breder draagvlak opbouwen kost tijd

• Bottom-up opbouw duurzaamste weg

• Niet alle indicatoren hoeven “af” te zijn



Added value?

• Multidisciplinaire discussie op basis van data

• Werken met doelstellingen voor de patiënten

• Progressie of instandhouding meetbaar maken

• “Rationale” van verblijf beter begrijpen

• “Gerichte verbeteringen” kunnen realiseren

• Start van heel wat gerichte verbeteringen

• Ondanks initiële investering, geen extra 
“waste” voor gebruik van data



Added value part 2

• Talentontwikkeling intern

• Combineren wetenschappelijke werkgroep en 
multidisciplinaire schrijfgroep

• Belang van P4Q op organisatieniveau kunnen 
vertalen

• Oude discussie over evidentie proberen 
doorprikken

• Mogelijke standaardisatie bevorderen

• Belangrijke bron voor strategische informatie



Next steps voor 
Zeepreventorium?
• Verdere sensibilisering

• Inbouwen in multidisciplinair overleg

• Koppeling met EPD mogelijk maken

• Wearables introduceren en rechtstreekse data-
opvolging?

• Jaarlijkse revisie indicatoren en 
schrappen/toevoegen

• Wetenschappelijk bij de les blijven (zelf 
publiceren, participeren aan studies)



Tot slot

• Iedereen kan op maat datamanagement doen

• Durven werken met doelstellingen, deadlines

• Kritische geest behouden

• Warm water niet uitvinden maar ook niet 
nodeloos copy-paste



Contactgegevens

• Nick Marlein nick.marlein@zeepreventorium.be

• Stafmedewerker Lien Sercu 
lien.sercu@zeepreventorium.be

mailto:nick.marlein@zeepreventorium.be
mailto:lien.sercu@zeepreventorium.be

